REGULAMIN KONKURSU
„BELFER 2 – Twoje dwa oblicza”
Artykuł 1
Postanowienia ogólne
1.

ITI Neovision S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. gen. W. Sikorskiego 9, KRS 0000469644, kapitał
zakładowy 441.176.000 zł, w całości wpłacony, NIP: 521-00-82-774, zwana dalej „Organizatorem
Konkursu” lub ”nc+” - ogłasza niniejszym konkurs pod nazwą „BELFER 2 – Twoje dwa oblicza”,
zwany dalej „Konkursem”.

2.

Niniejszy regulamin określa zasady uczestniczenia w Konkursie, rodzaj nagród i sposób ich uzyskania
przez Uczestników Konkursu, zaś postanowienia Regulaminu są wiążące dla wszystkich Uczestników
Konkursu.

3.

Informacje o Konkursie, jego zasadach i nagrodach w nim przewidzianych, w tym niniejszy Regulamin,
zostaną zamieszczone na stronie https://belfer.canalplus.pl.
Artykuł 2
Uczestnicy

1.

W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych
lub osoba, która ukończyła 13 rok życia posiadająca zgodę przedstawiciela ustawowego na udział
w Konkursie, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która spełni równocześnie
następujące warunki:
a) jest zarejestrowana w aplikacji społecznościowej Instagram,
b) weźmie udziału w Konkursie zgodnie z Regulaminem.

2.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy ITI Neovision S.A. oraz innych
podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz przy produkcji
serialu Belfer. Sezon 2 na zlecenie Organizatora Konkursu, ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz
rodzeństwo.
Artykuł 3
Zasady Konkursu
1.
Aby wziąć udział w Konkursie, osoba spełniająca warunki określone w art. 2, (zwana dalej
„Uczestnikiem Konkursu”) w ramach swojego konta Instagram umieszcza publicznie zdjęcie
przygotowane za pomocą aplikacji „Twoje dwa oblicza” dostępnej na stronie https://belfer.canalplus.pl
na serwisie Instagram opisane hashtagami „#belfer2 #ktojestkim #morderczagra odpowiadającego
zadaniu konkursowemu, które brzmi: „Pokaż nam swoje dwa oblicza” (dalej zwana Pracą
Konkursową”).
2.

Uczestnik Konkursu biorąc udział w konkursie, akceptuje postanowienia Regulaminu.

3.
Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną liczbę razy, jednak może wygrać
maksymalnie jedną nagrodę.
4.
Korzystanie z usług aplikacji Instagram odbywa się na zasadach wskazanych przez
administratora tej usługi.
5.

Czas trwania konkursu (przyjmowanie zgłoszeń) od 03.10.2017 do 22.10.2017 r.

6.

Uczestnik Konkursu potwierdza i oświadcza, że:

a) udostępnione przez niego Prace Konkursowe nie naruszają przepisów prawa, ani prawem
chronionych dóbr osób trzecich (w tym praw autorskich, praw do znaku towarowego itp.), a Uczestnik
Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia pracy do Konkursu oraz udzielenia zezwolenia na ich
publikację zgodnie z zasadami Konkursu w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie,
b) w przypadku prac zwycięskich - wyraża zgodę na nieodpłatne publiczne udostępnianie Prac
Konkursowych na stronie internetowej https://belfer.canalplus.pl oraz na Instagramie Canal+ Polska
(@canalpluspolska) i BelferOriginal (@belferoriginal), w tym w zakładkach nie związanych
bezpośrednio z Konkursem i potwierdzi to odpowiednim oświadczeniem przesłanym Organizatorowi.

c) w przypadku prac zwycięskich - wyraża zgodę, by przesłane Prace Konkursowe były publikowane
jako anonimowe lub podpisane imieniem i nazwiskiem Uczestnika bądź też nickiem z aplikacji
Instagram (według wyboru Organizatora Konkursu).
7.
W przypadku osób niepełnoletnich, w odniesieniu do autorów prac zwycięskich, wymagane
będzie oświadczenie opiekuna prawnego potwierdzające zgodę na udział Uczestnika Konkursu w
Konkursie oraz oświadczenia wskazane w ust. 6.
8.

Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny.

9.
Organizator Konkursu ma prawo wykluczyć Uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie w
przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu lub też w przypadku,
gdy Uczestnik Konkursu postępuje w sposób niezgodny z zasadami fair play, w tym w sytuacji
podjęcia przez Uczestnika Konkursu ingerencji w mechanizm Konkursu, np. w przypadku, gdy
Uczestnik Konkursu podjął działania, mające na celu ominięcie zabezpieczeń, fałszowania wyników,
fałszowania danych jak również poprzez wykorzystanie oprogramowania służącego do osiągnięcia
tych celów.
10. Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić do Konkursu nieograniczoną liczbę Prac Konkursowych.
Niedopuszczalne jest:
a) naruszanie jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności wykorzystywanie w Konkursie
fotografii lub profili osób trzecich oraz profili niezgodnych z regulaminem;
b) naruszanie jakiegokolwiek spośród punktów niniejszego Regulaminu;
c) podejmowanie działań sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zasadami
współżycia społecznego lub naruszających prawa osób trzecich, w tym w szczególności
zamieszczanie w odpowiedziach konkursowych wulgaryzmów, treści obraźliwych itp.
Artykuł 4
Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody
1.

Spośród wszystkich Prac Konkursowych zamieszczonych publicznie na Instagramie z oznaczeniem
wskazanym w Artykule 3 ust. 1 zostanie wyłonionych dziesięć Prac do nagrody pierwszego stopnia i
dziesię

2.

prac do nagrody drugiego stopnia.

3.

Nagrody przyznawane w konkursie to:
Nagrody pierwszego stopnia (łącznie 10 szt.) - zestaw: Tank Top (koszulka z cytatem z
polskiego utworu literackiego wykorzystanego w serialu Belfer. Sezon 2), Power bank (5200
mAh z logo CANAL+), Płyta DVD z sezonem 1 serialu Belfer (łączna wartość nagrody 155,50 zł
brutto)
Nagrody drugiego stopnia (łącznie 10 szt.) - zestaw: Tank Top (koszulka z cytatem z polskiego
utworu literackiego wykorzystanego w serialu Belfer. Sezon 2), płyta CD z muzyką serialu
Belfer (łączna wartość nagrody 90,00 zł brutto)

4.

W celu wyłonienia Laureatów Nagród oraz oceny nadesłanych odpowiedzi Organizator Konkursu
powołuje Jury. W skład Jury konkursu wchodzi 5 przedstawicieli Organizatora Konkursu.

5.

Jury będzie oceniało walory artystyczne i pomysłowość przesłanych Prac Konkursowych.

6.

Nagrody przyznawane są w terminie 21 dni od zakończenia okresu trwania konkursu. Wszystkie
nagrody zostaną wysłane drogą kurierską do Laureatów Konkursu.

7.

Organizator skontaktuje się z Laureatem Konkursu poprzez komentarz dostępny w ramach aplikacji
społecznościowej Instagram (wiadomość z konta @belferoryginal) z prośbą o przesłanie wymaganych
oświadczeń i danych niezbędnych do wysyłki nagrody (adres i telefon) na adres mailowy.

8.

Jeżeli nie jest możliwym skontaktowanie się z Laureatem Konkursu w terminie 5 dni od ogłoszenia
wyników (tj. Laureat nie odpisze na wiadomości w ramach aplikacji Instagram lub na e-mail do
Organizatora), Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do przekazania nagrody kolejnemu
Uczestnikowi Konkursu.

9.

Nagrody nierozdane i nieodebrane przez Laureatów Konkursu przechodzą na rzecz Organizatora
Konkursu.

10. Jedynie Laureat Konkursu ma prawo do nagrody.
11. Laureat Nagrody nie ma prawa do żądania wypłaty pieniężnego ekwiwalentu nagrody, ani zamiany jej
na nagrodę innego rodzaju, ani cesji praw do Nagrody na rzecz osoby trzeciej.
12. Decyzja Organizatora Konkursu, co do wyłonienia Laureatów Konkursu, jest ostateczna.
Artykuł 5
Ochrona Danych Osobowych
1.

Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu (a w przypadku niepełnoletnich
Uczestników Konkursu – również ich opiekunów prawnych) jest Organizator Konkursu: ITI Neovision
S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. gen. W. Sikorskiego 9.

2.

Dane osobowe Uczestników Konkursu i ew. ich opiekunów prawnych będą wykorzystywane zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101
poz. 926, ze zm.), dla celów przeprowadzenia Konkursu, tj. w celu weryfikacji spełnienia przez
Uczestnika Konkursu wymogów, o których mowa w art. 2 Regulaminu oraz prawidłowego
dostarczenia nagród w przypadku Laureatów Konkursu

3.

Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje: dla wszystkich Uczestników Konkursu – nick z
Instagrama, w odniesieniu do Laureatów - imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL i nr telefonu, a
w przypadku Laureatów niepełnoletnich – również imię i nazwisko opiekuna prawnego.

4.

Organizator Konkursu będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników Konkursu i ew. ich opiekunów
prawnych w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je
przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną,
przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem
lub zniszczeniem.

5.

Dane osobowe Uczestników Konkursu i ew. opiekunów prawnych będą przetwarzane przez czas
trwania konkursu oraz czas rękojmi.

6.

Uczestnik Konkursu i ew. opiekun prawny mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych
oraz do ich poprawiania oraz mają prawo wnieść pisemne, umotywowane żądanie zaprzestania
przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach
wskazanych przez prawo.

7.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych niezbędnych
do kontaktu lub weryfikacji Laureata Konkursu prowadzi do odmowy przyznania prawa do Nagrody lub
odmowy jej wydania.
Artykuł 6
Reklamacje

1.

Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem lub przesyłaniem informacji drogą
elektroniczną należy składać do ITI Neovision S.A., w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu,
bezpośrednio do siedziby lub listem poleconym (w tym przypadku decyduje data stempla pocztowego)

2.

Reklamacje przesłane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.

3.

Opisane wyżej reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora Konkursu w terminie 14 dni od daty
ich otrzymania.
Artykuł 7
Przechowywanie dokumentacji
Dokumentacja związana z przeprowadzeniem konkursu przechowywana będzie przez organizatora
Konkursu przez okres 1 roku od daty wyłonienia Laureatów Konkursu, poza dokumentacją, która
zgodnie z obowiązującym i przepisami prawa musi być przechowywana przez dłuższy okres czasu.
Załącznik: wzór zgody

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PEŁNOLETNIEGO

Ja, niżej podpisany/a ……………………...…, zamieszkały/a pod adresem ……………………………….,
nr PESEL: ………………………………, niniejszym potwierdzam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych i publikację mojego wizerunku zawartego w Pracy Konkursowej zgłaszanej
w Konkursie „BELFER 2 – Twoje dwa oblicza”, którego organizatorem jest ITI NEOVISION S.A. z
siedzibą w Warszawie, ul. Al. Wł. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa zgodnie z zasadami tego
Konkursu. Zgody wyrażone są nieodpłatnie, na okres nieoznaczony z 10 letnim okresem
wypowiedzenia.

____________________________
Uczestnik Konkursu, miejscowość i data

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA PRAWNEGO

Ja, niżej podpisany/a ……………………...…, zamieszkały/a pod adresem ……………………………….,
nr PESEL: ………………………………, niniejszym wyrażam zgodę aby pozostająca/-y pod moją
opieką prawną ……………………………………… Nr PESEL ………………………………. („Uczestnik
Konkursu”) wziął udział
w Konkursie „BELFER 2 – Twoje dwa oblicza”, którego organizatorem jest ITI NEOVISION S.A. z
siedzibą w Warszawie, ul. Al. Wł. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa oraz aby jego dane osobowe były
przetwarzane, a wizerunek zawarty w Pracy Konkursowej zgłaszanej w Konkursie publikowany
zgodnie z zasadami tego Konkursu i aby Uczestnik Konkursu wykonywał przewidziane nim czynności
w zakresie bycia Uczestnikiem Konkursu.
Równocześnie potwierdzam, że wszystkie takie działania Uczestnika Konkursu będę nadzorował i
będę ponosić odpowiedzialność prawną w przypadku, gdyby na skutek tych działań doszło na
naruszenia przepisów prawa bądź praw osób trzecich. Zgody wyrażone są nieodpłatnie, na okres
nieoznaczony z 10 letnim okresem wypowiedzenia.

____________________________
Opiekun prawny, miejscowość i data

